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İnsansever bir liderden bir diktatöre dönüşen Kont Dracula...

Hazırlayan: Sezar
Ömer
Dünya taihinde Kazıklı Voyvoda olarak tanınan Balkanlarda Romanya’nin Eﬂak
Prensi Dördüncü Vlad, Voyvoda Dracola’nın oğludur.
Zamanında Osmanlılara
karşı savaştı. Ele geçirdiği
Türk esirlerini kazığa vurarak ve türlü işkencelerle
öldürerek Balkanlar’da kanlı
bir iz bıraktı. Vidin Bey’i
Hamza Paşa’yı ve beraberindekileri kazığa vuran kişi
de Draculadir.
Esirlerin derilerini yüzdürerek üzerine tuz sürdürüp
keçilere yalatmak, kendisine
gönderilen Osmanlı elçilerinin çıkartmak istemedikleri
sarıklarını kafalarına çaktırmak, annelerin memelerini
kestirip yerlerine çocukların
başlarını sokturmak gibi akıl
almaz işkence usullerini icat
etmiş vahşi bir liderdir. Fatih
Sultan Mehmed tarafından
yakalanmaya çalıştıysa da
kaçmayı başarmış, nihayet
kendi adamlarından biri
tarafından 1462 yılında
öldürülmüş.
Kont Dracula kimdir?
Bu güne kadar az çok film
izleyen herkes Kont Dracula
hakkında fikir sahibidir. Kont
Dracula korkunç şatosunda
yaşayıp sadece geceleri
ortaya çıkan ve insan kanı
ile beslenen bir vampirdir.
İlk vampir ve Vampirlerin
atasi olarakta kabul edilir.
Elbetteki bu söylem İngiliz yazar Bram Stroker’ın
romanından beyaz perdeye
aktarılmış Kont Dracula
tablosundan başka bir şey
değildir. Gerçekte Kont Dracula Fatih Sultan Mehmet
zamanında yaşamış ve hatta onunla aynı enderunda
eğitim görmüş Vlad Tepeş
‘den başkası değildir.
Kont Dracula’ya ait o dönemde çizilmis portreler ve
siluetler ( Vlad Tepeş 14311476)
Osmanlılara yenilen Eﬂak
(Romanya) kralı babası
tarafından ablasıyla birlikte
Osmanlılara rehin olarak verilmiştir. III.Vlad ve kardeşi
Osmanlı sarayında yönetici
çocuklarının alması gereken
eğitimle yetiştirilirler.Genç
Vlad ve Fatih bu enderunda
çok iyi arkadaş olurlar.Fatih
Sultan Mehmet Han kendisinden sadece bir yaş küçük
olan Vlad ile senelerce aynı
eğitimden geçer. Dostlukları
o kadar pekişirki birbirlerine
ölünceye kadar destek olacaklarına dair yeminleşirler.
Hatta parmaklarına kesik
atarak kan kardeş oldukları
bile söylenir.
Kont Dracula’nın Osmanlı’yla arasının
açılması
Macarlar tarafından öldürülen babasının yerine geçen
Macar 2. Vladislav’ı devir-

mesi için 1448’de yanına
bir de ordu verilerek salınır
ve Eﬂak’a vali olarak atanır.
Başangıçta her şey yolunda
gitmektedir.Kont Dracula
Osmanlı imparatorluğuna bağlılığını ilan eder ve
vergileri toplayıp ödemeyi
ihmal etmez.Fakat içinde
bulunduğu ortamda hızla
Romen milliyetçilik rüzgarları esmektedir.Kendiside
bu akımlardan damla damla
etkilenmeye başlar.Üzerinde
bağımsızlığın ilan edilmesi
yönünde şiddetli baskılar
oluşmaktadır.Bu ortama
daha fazla dayanamaz ve
alkole başlar.Sabah akşam
içmeye başlar ve emrini
yerine getirmeyenlere akıl
almaz cezalar uygulamaya
başlar.Yapı olarak sert ve
acımasız bir kişiliğe sahip
olmasıyla birlikte zamanla
sadist biri haline dönüşür.
Yaptığı işlerden birinin, ülkesinde yoksul insan kalmasın
diye dilencileri ve yoksulları
toplayıp bir yemek vermek,
ardından da hepsini diri diri
yakmak olduğu söylenir.Bir
başka rivayet ise; çarşının
ortasında bulunan çeşmenin tasının altın olduğu ve
bunun kimse tarafından çalınmadığıdır.Elbetteki bunun
nedeni uyguladığı çok sert
cezalardır.En büyük zevkleri
arasinda ise insanlari uzun
sivri bir kaziga oturtmaktir.
Bu yüzden kendisine kazikli
Voyvada da denilmektedir.(Bu islem en son paragrafta anlatilmistir 18 yasindan küçük kardeslerimiz
okumasin siddet unsurlari
içermektedir)Daha sonra
kendisine babasının lakabı
olan Dracule’ya atfen, ki

romencede şeytan manasına gelir Draculea (şeytanın
oğlu) soy ismini seçer.Kont
Dracula efsaneside bu soyisimden kaynaklanır.Kont
Drakulanın kan içtiği söylentileride oldukça yaygındır.Bu
günkü araştırmalara göre
Kont Dracula’nın böyle bir
şey yapıp yapmadığı konusunda bilimsel bir dayanak
noktası yoktur.Kan içen
manasına gelen Vampir
söylemi büyük ihtimalle çok
acımasız olmasından dolayı
kendisine yakıştırılmıştır.
Uygulanan bu sert politikalardan merkezinde kan kardeşi Vlad’ın oluğunu haber
alan Fatih Sultan Mehmet
Han Vlad’a uyarı mahiyetinde bir elçi kafilesi gönderir.
Ancak Vlad gönderilen elçi
kafilesini hiç hoş karşılamaz
ve onlara çeşitli işkenceleri
kendi elleriyle uygular.Fatih
elçilerinin başına gelenleri
öğrenince kan kardeşine
son bir uyarıda bulunmaya
karar verir ve yeni bir kafile
gönderir.Fakat Vlad bu son
şansa elçilerin başlarındaki
sarığı kafalarına çaktırarak
karşılık verir.Böylece Fatih’in öfkesini kazanmış ve
içindeki kardeşlik duygularını yıkmıştır.
Fatih’de bunun üzerine bir
ordu hazırlatarak 1462 yılı
ilkbaharında balkan seferine
çıkar.Osmanlı ordusunun
geçtiği tüm kasaba köy ve
kentlerde binlerce kazığa
geçirilmiş türk cesedi görülmektedir.Bu durum osmanlı
ordusunda huzursuzluğa
neden olmaktadır.Ayrıca
gözü dönen Vlad bir başka
savaş taktiği olarak vebalı
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kimseleri türklerin yaşadığı
bölgelerde yaşamaya sevk
etmiş ve bu yolla türkler arasında veba salgını çıkartmaya çalışmıştır.Fatih için artık
tek bir hedef vardır. İbret-i
âlem için Vlad’ı yok etmek.
İsyana destek olan bütün
yerel yöneticileri etkisiz hale
getirmektir.Bu sebeple Eﬂak
ve Boğdan içerisine ilerleyen Fatih en büyük hedefi
durumundaki Vlad’ı Poeinari Kalesi’nde kıstırır. 900
metre yükseklikteki sarp bir
dağın zirvesine kurulmuş
bulunan Poeinari Kalesi,
erişilmezliğiyle tam bir kartal
yuvası görünümündedir.
Bu haliyle de aşağıdan bir
saldırıyla düşürülmesi bir
hayli güçtür (resimdende
anlaşılabileceği gibi atamız
Fatih nasıl zor bir işe kalkışmıştır). Ancak, hiddetinden
yanına yanaşılamayan
Fatih’i hiç bir zorluk durduramaz. Birlikleriyle kalenin
çevresini kuşatan Sultan,
Vlad’a son bir mesaj gönderir: “Artık işin bitti! Geliyorum
deyyus Vlad!”
Hazirliklarini tam olarak yapmis olan Osmanli ordusu
kusatmaya baslar.Kusatma
aylarca devam eder.Vlad’ın
eşi bu duruma daha fazla
dayanamayarak kalenin
surlarından aşağı atlayarak
intihar eder.{(Söylentiye
göre bu durumda kalenin
papası kadının intihar etmek
suretiyle cehenneme gitmiş
olduğunu ileri sürer.Vlad’da
bunun üzerine ben tanrı
için binlerce türkü öldürdüm
şimdi tanrının bana reva
gördüğü bumudur diyerek
isyana düşer.Bunun üzerine
lanetlenir ve hepimizin bildiği vampir hikayesinin çıkış
konusuda burada başlar.)}
Imparatorlugun baskenti
Istanbulu bu kadar uzun
süre bos birakmanin uygun
olmayacagini düsünen Fatih
yanina bir miktar askerini
alarak Geride kalanlarada
Vlad’ın yakalanması yönünde kesin emir verip Istanbul’a döner. Fakat Voyvoda,
kendisine yardım eden bazı
Rumen köylülerinin de yardımlarıyla bir gece komşu
Macaristan’a kaçar.
Kont Dracula’nin sonu
Giristigi mücadeleden
vazgeçmemekte inat eden
Drakula ülkesinde yönetimi
ele geçirebilmek için yıllar
sonra son bir deneme daha
yapar.Fakat daha önceden temkinli olan Osmanlı
kuvvetleri bu sefer işi sıkı
tutup Drakula’yı sıkıştırarak
idam ederler.Kesik başınıda
Fatih Sultan Mehmet’e kanıt
olarak İstanbul’a gönderirler.
Başı ibreti alem olsun diye
aynı kendisinin yaptığı gibi
bir kazığa geçirilerek İstanbul sokaklarında dolaştırılır.
Başsız cesedi Snagov’da
bir manastira gömülmüstür.

Ancak 1931 yilinda yapilan
kazida mezarin bos oldugu
saptanmistir
1456’dan 1462’ye kadar
süren altı senelik hükümdarlığı sırasında kadın, çocuk
demeden; kimi kaynaklara
göre 40 binden kimilerine
göreyse 100 binden fazla
insanı öldürtmüştür. Fakat
tüm bun acımasızlıklarına
ragmen Romanya’da milli
kahraman olarak görülür.
Yaptigi onca isin her ne
olursa olsun ülkesini bağımsızlığa kavuşturmak
amacıyla yaptığını savunmaktadırlar.
Şatoda bulunan gizli bir geçit 1930 yılındakı çalışmalar
sırasında bulunmustur.
III.VLad, Fatih Sultan
Mehmet zamanında Eﬂağın
prensiydi ve Türkleri kazıklara çakıp kanlarını içmesi
nedeniyle ona ‘Dracula’ yani
kan emen lakabı verilmiştir. Aynı zamanda Türkler
arasında ‘kazıklı voyvoda’
ismiyle ün salmıştır.Fatih
Sultan Mehmet Eﬂağa sefer
düzenler ve Türk kaynaklarına göre kafası kesilerek öldürülür.Ancak bazı kaynaklar Dracula’nın şatosunun
alt kısmındaki elangirli geçitler sayesinde kurtuldugu
ama korkusundan faaliyete
geçemediği söylenmiştir....
Bu işkenceye maruz bırakılan kişi elleri ve ayakları
sıkıca bağlanır.Uzun ve sivri
bir mızrak getirilerek kurbanın kuyruk sokumuna yakın
bir yerden çekiç yardımıyla
çakılmaya başlanır ve kazığın diğer ucu boyunun arka
kısmından çıkarılırdı.Cellat
özellikle kazığın omuriliğe
temas etmesinden kaçınırdı.
Bu sayede kişi acılar içinde,
güneş altında susuzluk ve
kan kaybından ölene kadar
günlerce kazığa oturmuş
bir vaziyette bekletilebilirdi. Kazığa oturtma işlemi
sırasında eğer kişi ölürse
cellatın aynı ceza ile cezalandırıldığı söylenir.
Kazıklı Voyvoda olarak tanınan Eﬂak Prensi Dördüncü
Vlad, Voyvoda Dracul’un
oğludur. 1456- 62 yılları
arasında Eﬂak Beyliği yaptı.
Fatih Sultan Mehmed zamanında Osmanlılara karşı
savaştı.
Kont Dracula özellikle esir
aldığı Osmanlı askerlerini
kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe
geçmiştir. Vampir olduğuna
inanılır. Çok kan dökmesi
buna sebep olmuştur.
Esirlerin derilerini yüzdürerek üzerine tuz sürdürüp
keçilere yalatmak, kendisine
gönderilen Osmanlı elçilerinin çıkartmak istemedikleri
sarıklarını kafalarına çaktırmak, annelerin memelerini
kestirip yerlerine çocukların
başlarını sokturmak gibi akıl
almaz işkence usullerini icat
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etmiş vahşi bir liderdir.
Fatih Sultan Mehmed tarafından yakalanmaya çalıştıysa da kaçmayı başarmış,
nihayet kendi adamlarından
biri tarafından 1462 yılında
öldürülmüştür.
Dracul’un şatosu olarak
bilinen Karpat dağlarındaki
Bran Şatosu bugün hala
ziyarete açıktır. Biz de bir
yandan Dracul’un şatosunu
gezerken, bir yandan da
onun kanlı tarihine, vahşi
işkencelerini göz atalım…
Osmanlılar’a yenilen babası
rehin olarak Kont Dracula’yı
Osmanlılar’a vermişti.
O yüzden yaşamının bir
kısmını Osmanlılar’ın elinde
tutsak olarak yaşadı. Osmanlılar’ın egemenliğini
kabul ederek Eﬂak’ın başına
geçti.
Sonra yeniden Fatih Sultan Mehmed’e başkaldırır.
Ve üzerine yürüyen 20 bin
Türk’ü kazıklara çakarak
öldürür.
Buna kızan Fatih bizzat
ordunun başına geçerek
Vlad’a karşı sefere çıkar.
Türk askeri Targoviste’ye
ulaştığında Sultan Mehmed
ve askerleri yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla
dizili kadın erkek ve çocuk
cesedinin yanından geçerler.
Ancak Dracul çoktan kaçmıştı. Üstelik kaçarken
de tüm kuyuları zehirledi,
ekinleri yaktı.
Hayvanları bile öldürttü.
Hapishanelerdeki mahkumları, cüzzamlı ve vebalıları
salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti
Mahmut Paşa’nın hatıratına
göre çok uzun mesafeler
boyunca asker içilecek bir
damla bile su bulamadı.
Sıcak dayanılır gibi değildi
1474 yılında komutasına
geçtiği bir askeri birlikle
Eﬂak beyliğini tekrar ele
geçirmek üzere harekete
geçer. Ancak bu olay Vlad’ın
şimdi bile tam açıklığa
kavuşmamış gizemli bir şekilde ölümüyle sonuçlanır.
Ölümü şöyle hikaye edilmektedir: “Dracul’un ordusu
Türkleri amansız bir şekilde
keyiﬂe öldürmeye başlamıştı. Dracul Türkleri öldürmekte olan askerlerini daha iyi
görebilmek için bir tepeden
aşağı doğru (askerleri ve
arkadaşlarından ayrı bir
şekilde) inmekte iken bazı
askerleri onu Türk sanmıştır.
Biri mızrağını saplar. Kendi askerlerinin kendisine
saldırdığını gören Dracula
kılıcıyla suikastçılarından
beşini öldürür. Ancak aldığı
çok sayıda mızrak darbesiyle sonunda öldürülür.
Dracula’nın hayatı sonradan
Bram Stoker’ın Drakula
romanına ve Drakula filmlerine konu olmuştur.

Adres: Erbil,
Minare Mahallesi, Aşğal Caddesi
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Türkmen spor yazarları, spor yazarları örgütünün
kurulmasını istiyor

Karzan Erbilli- Erbil
Türkmen spor yazarı Piştivan
Çavuşlu.“Şu ana kadar burada pek çok spor örgütü kuruldu. Sadece Türkmenler’in
böyle bir örgütü yok. Bu konu
artık Türkmen gazetecileri

Spor yazarı
Piştivan
Çavuşlu;”Ben
1996 yılından
beri spor
yazarıyım.
Ama şimdiye
kadar herhangi
bir geziye
gitmedim.”

rahatsız etmektedir.” dedi
Bu konuyla ilgili olarak eski
gazetecilerden biri olan İmat
Kadir, gazetemize şunları
söyledi; “Şimdiye kadar Türkmenler’in de bir spor örgütünün olması gerekiyordu.
Çünkü buradaki federasyon
bizim hakkımız olanı bize
vermiyor. Federasyonda
Türkmen temsilcimiz olmadığı
için derdimizi anlatamıyoruz.
Ben, diğer milletler gibi bizim

Piştivan Çavuşlu
de bir örgütümüzün olmasını
istiyorum.
Bizim daha başka pek çok
sorunumuz var. Ben yaklaşık
otuz iki yıldır spor yazarıyım.
Şimdiye kadar Kürdistan
Gazeteciler Sendikası benim
kim olduğumu? Ne yaptığımı
sormadı. Şu ana kadar yurt
dışına gönderilmedim. Bazı
gazeteciler yurt dışına ikiden
fazla gitmişler. Katar’a, İran’a
gidenler var. Bizi de duvar
dibine attılar.
Kimse de bizden yana değil.
Benim tek isteğim yanımızda olsunlar ve bize destek
versinler. Hakkımız olanı bile
bizimle birlikte savunan yok.

Serheng Necmettin
Türkmen milletvekillerinden
ricam; bir toplantı yaparak, bu
sorunları enine boyuna dinlesinler. Hep birlikte bir çözüm
yolu bulalım.”dedi.
Bu konuyla ilgili olarak görüştüğümüz, Türkmen spor
yazarı Serheng Necmettin,
gazetemize şunları söyledi;”
Türkmen gazetecilerden biri
olarak şunu söyleyebilirim ki
şu ana kadar haklarımız hep
elimizden alındı. Bizim milletvekillerimiz var. Sayın Şerdil
Tahsin, bizleri bir araya getirip
bizimle bu konular hakkında
görüşebilir. Sorunlarımızı anlatırız. Kendisi de çözüm için
bize destek olsun. Ayrıca bir

dar gazeteciler yurt dışına
gönderiliyor. Ancak şimdiye
kadar bir Türkmen gazeteci
gönderilmedi. “dedi.
Başka bir spor yazarı Piştivan Çavuşlu ise bu konuyla
ilgili, gazetemize şunları
söyledi;”Bence bu sorunun
sebebi, Türkmen gazetecilerin sayısının az olmasıdır.
Bazı arkadaşlar Sendika’da
hala üye değiller. Eskiden
bizde gidip sendikaya üye
olalım diye düşünmüyorduk.
Bütün gazeteci arkadaşların sendikaya kaydolmaları
gerekir. Biz de kendimize bir
İmat Kadir
örgüt kurarız. Spor Federasyonu’nda da bir üyemizin
olması gerekir.
örgütümüzün de olması çok
Ben de 1996 yılından beri
iyi olur.”dedi.
gazeteciyim ama şimdiye
Spor yazarlarının sorunları ile kadar hiçbir yurt dışı gezisine
ilgili olarak da şunları söyleçağrılmadım.”dedi.
di;”Türkmen partilerin her biri
Türkmen milletvekili ve eski
kendi gazetesini yayınlıyor.
futbolcu Şerdil Tahsin, TürkŞimdiye kadar toplanıp, hep
men spor yazarlarına destek
beraber bir konu hakkında
verilmesi gerektiğini savunyazı yazmış değiliz. Birleşedu.
lim ve bu konunun üzerine
Türkmen spor yazarların
gidelim. Bu örgüt sorununu bu sorunlarını anlatmaları için
şekilde çözebiliriz.
kendisine müracaat etmedikSayın Şerdil Tahsin’den de
lerini ifade eden milletvekili
bizim sorunlarımızı ParlaTahsin bu yazarların kendilemento’da dile getirmesini
rine sahip çıkılmadığı yönünistiyorum. Bu sayede çözüme de beyanatta bulunmalarına
kavuşacağını düşünüyorum.
anlam veremediğini kaydetti.
En basitinden şimdiye ka-

Kale Takımı Atletizm oyuncusu Bınar Muhammet : Atletizmde başarılı olmayı hedeﬂiyorum

Eğer özel bir sahamız olursa, Kürdistan
Bölgesi’nin en iyi takımı biz oluruz

Saray
Bınar Muhammet Erbil’de 1992 yılında doğan sporcu, alanında ün kazanmış bir sporcu. Kale Takımı’nda
oynuyor. Sadece sporda değil, okulda da başarılı bir öğrenci.
Atletizmin Kürdistan Bölgesi’ndeki
durumunu gazetemize değerlendiren Bınar Muhammet; “Eskiye
nazaran daha iyi idi. Kürdistan Bölgesi’nde artık bu spor dalına önem
verilmeye başlandı”.
Kale Takımı, bu yıl turnuvada çaba
gösterdi ve üçüncü oldu. Hem Kerkük hem de Duhok’ta takımın gücü
arttı.
Kürdistan Bölgesi’nde atletizm sporunun ilerlemesi için özel sahalara
ihtiyaç duyulduğunu ifade eden
Bınar Muhammet şöyle konuştu:
“Yetkililerin zemini tartan taşından
yapılacak olan bir saha yapmaları
yeterli. Bu sayede çok daha iyi sporcuların yetişeceğine inanıyorum.

Bayanlar bu spor dalına ilgi duyuyorlar.”.
Erbilliler Bınar’a destek veriyorlar.

Sevilen sporcu Saray’ın aracılığı ile
teşekkürlerini sunuyor.”Başta aileme
olmak üzere, çünkü bana bu konuda

çok destek oldular.”diyor.
Atletizmin derslerini aksamasına yol
açıp açmadığı yönündeki sorumuzu
yanıtlayan genç sporcu Bınar Muhammet “Hayır. İkisine de zaman
ayırabiliyorum. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadım.”dedi.
Kale Takımı’nı desteklediğini söyleyen sporcu;” Kale Takımı’na bu vesileyle teşekkür ediyorum. Her zaman
bana destek oldular.” dedi.
Spor yaparken yaşadıkları sorunlar
konusunda ise Saray’a şunları anlattı: “Eğer zemini tartan taşından
yapılmış bir sahamız olursa, antrenmanlarımızı daha iyi yapabiliriz. Bu
bizi daha da başarılı yapacaktır.”dedi.
Kale Takımı sporcusu Bınar Muhammet atletizmden hedefinin bu
alanda başarılı adı anılan bir sporcu
ve Kürdistan Bölgesi’nde tanınan
bir sporcu olarak anılmak olduğunu
kaydetti.

Erbil Takımı, kampa gireceği Ürdün’de satın alacağı
Brezilyalı futbolcuları deneyecek
Saray-Erbil
Asya Kupası için
Ürdün’de kampa girecek olan
Erbilspor, birkaç
Brezilyalı oyuncu
da alacak. Kamp

süresince aynı
zamanda alacağı
futbolcuları da deneyecek.
Erbilspor Basın Yayın Müdürü Saman
Brifkari, Saray’a

şunları anlattı;”Aslında takım olarak
bu ayın 8’inde Ürdün’e gidecektik.
Ancak bazı sorunlardan dolayı bu
ayın 13-14’ünde

gideceğiz.”dedi
Yabancı oyuncuların alınacağı konusunda ise şunları söyledi;” Şu an
Afrika Kıtasından
Kamerunlu Klinse

adlı bir oyuncuyu
getirmek istiyoruz.
Deneme amaçlı
getiriyoruz. Bundan
başka dört oyuncu
da yolda Erbil’e gelecekler.

İki Brezilyalı oyuncudan ilki Senegalli, diğeri de Cate, o
da Afrikalı. İkisinin
de iyi olmaları halinde anlaşma yaparız.”dedi.
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Burhan Yaralı: Türkmen şair, yazarlar ve kültür edebiyat kötü durumda
Türkmen şair ve yazarların faaliyet yapamamasından
Türkmen partileri sorumludur
Saray-Röportaj
Burhan Yaralı olarak tanınan Türkmen şair ve
yazar Burhan Cebbar,
1947 yılında Kale’nin
Tekiye Mahallesi’nde
doğdu.
Saray Gazetesi’ne özel
röportaj veren şair,
Türkmen edebiyatının
git gide zayıﬂadığını
söyledi. Yaralı bunun
sebebinin de Türkmen
partilerinin tutumlarından ve yanlış uygulamalarından kaynaklandığını kaydetti.
Türkmen şair ve yazarlar sorunlarının çözümü
için parlamentoya başvurmak istiyorlar.
Saray: Edebiyat dünyasına hangi yıllarda
girdiniz?.
Burhan Yaralı: Erbil’deki şair ve yazarların
nereden geldiğine
bakarsak hepsinin
Kale’den geldiklerini
görürüz. Dedelerimiz,
babalarımız, analarımız
bizim için her biri birer
kaynaktı.
Eskiden de çok kitap
okurdum. Özellikle;
Cercis Bahçeci, Osman
Mazlum Kerküklü’nün
kitaplarını okurdum.
Cercis Bahçacı’da
hoyratlar dinleyerek

büyüdüm. 1963 yılında
hoyrat yazmaya başladım. 1967 yılında şiir
yazmaya başladım. Her
on yılda bir kitap yazdım. Yaşım 60’ın üstüne
geldiğinde ise ancak
2 kitap yazabildim.
Şimdiye kadar 11 kitap
yazdım. Kitaplarımın
dili Türkmence ve Arapça’dır.
Saray: Şimdi neyle

meşgulsünüz?.
Burhan Yaralı: Şimdi
elimde iki kitabım var.
Birinin adı ”Son Pınar”
yakında Araz Basınevinde basılacak. İkincisi ise “Hata La Tunsa
Erbil” yani ”Erbil Unutmasın Diye” kitabımın
dili Arapça. 1947 yılında
doğduğum için 47 kişiyi
anlatıyorum. Bahset-

tiğim kişiler; doktor,
mühendis… vb meslek
gruplarına ait kişilikler.
Saray: Sizce Türkmen
edebiyatının zayıﬂaması neden kaynaklanıyor?
Burhan Yaralı: Eskiyle
kıyaslarsak Türkmen
şair ve yazarların sayısı şimdi daha fazladır.
Ancak faaliyet yok. Eskiden; Hüsam Hasret,
Esat Erbilli, Kemal Latif,
Adnan Terzi, Adnan Kasapoğlu, Diyar Erbil ve
ben vardık.
Eskiden Cuma akşamları Türkmen Kardeşlik
Ocağı’nda bir araya
gelirdik. Edebiyat gecesi yapardık. Şiir ve
hoyratlar okuyarak katılıyorduk geceye. Bağdat’a, Kerkük’e ziyarete
giderdik. Şimdi ise
bizim üç mislimiz kadar
şair ve yazar var. Ancak
bir faaliyet yok. Bunun
sorumlusu Türkmen taraﬂar ve Türkmen partileridir. Çünkü hükümet
bir şekilde bütçe ayırıyor kültür ve edebiyata.
Ancak biz görmüyoruz. Bu paradan biz de
yararlanmak istiyoruz.
Türkmen Kültür Genel
Müdürü Ümit Halife’dir.
Sayın müdür, bizim için

kitap bastırıyor.
Bu tür istisnaların dışında Türkmen şair ve yazarlarının durumu çok
kötüdür. Şu an herkes
evde yazmaya çalışıyor.
Bu yüzden Türkmen
taraﬂar veya Türkmen
partiler bizi bir araya
getirip faaliyetlerimizi
gözden geçirsinler. Bu
sayede her gün daha
iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar bölge hükümeti bize
pek çok fırsatlar sundu. Bizim bu fırsatları
kaçırmamamız lazım.
Herkes koltuk peşinde.
Bizim şimdiye kadar
bir gazeteciler yazarlar
birliğimiz bile yok.
Saray: Bu konularla ilgili
olarak acaba Türkmen
milletvekillerini ziyaret
ettiniz mi?
Burhan Yaralı: Evet.
Bizler yani yazar ve
şairler olarak toplanıp,
ziyarete gittik. Sayın
Mesut Barzani’nin
sayesinde, Kürdistan
Anayasası’nda ikinci
millet olarak Türkmenler yazıldı. Haklarımızı istemekten neden
korkalım?
Ama bazı suçlar da
kendimizden kaynaklanıyor. Çünkü kendi

Şarkıcı Muhammet Naccar: Şarkıcıların çoğu
Mışko’nun okulundan mezun
Saray-Röportaj
Saray Gazetesi’ne
özel röportaj veren
genç şarkıcı Muhammet Naccar,1992 yılında Erbil’in Tacil Mahallesi’nde doğdu.
Bu mesleğe nasıl başladığını şöyle anlatıyor:”Allah rahmet eylesin
Mışko’nun katkısı ile
Yaşar Mışko beni keşfetti. Sağ olsun bana
yardımcı oldu.”
Hükümet ve Türkmen
partilerinden destek isteyen şarkıcı, bu sayede mesleğe daha fazla
hizmet edebileceğini
söylüyor.
Saray: Bu meslekle ilk
tanışmanız nasıl oldu?
M. Naccar: Aslında
ben, küçüklüğümden beri bu mesleğe
ilgi duyuyordum. O
zamanlar Yaşar Mışko’nun grubunda şarkı
söylüyordum. Daha
sonra kendi başıma
şarkı söylemeye başladım.
Saray: Yani ilk olarak
Yaşar Mışko sizi tanıttı
diyebilir miyiz?
M.Naccar: Evet. Ben
bu sanatçının yanında
büyüdüm. Başka sanatçılar da bana destek oldular. Salim Felah, Muhammet Ahmet

Erbilli de bana destek
olanlar arasındadır.
Saray: Şu ana kadar
kaç CD ve albümünüz
var?.
M.Naccar: Şu ana
kadar iki albümüm var.
İlki 2010’da çıktı.Albümün adı “Ah Annem”,10 şarkıdan oluşuyor
bu albüm. İkinci albümüm ise 2011’de çıkacak. Bu albümde de 10
şarkı var. Adı, “Gençliğim Nerde?”, projesi
Türkmen Kültür Genel

Müdürlüğü’nde. En
kısa zamanda projeyi
hayata geçirmelerini
bekliyorum.
Saray: Bazı özel düğünlerde şarkı söylüyor musunuz?
M.Naccar: Evet. Davet
edildiğim düğünlerde
sahneye çıkıyorum.
Erbilli, Kerküklü, Tuzhurmatulu sanatçı arkadaşlarımla sahneye
çıktık.
Saray: Sahneye çıktığınız zaman herhangi

bir sanatçıyı taklit ettiğiniz oldu mu?.
M.Naccar: Her yeni
şarkıcı, mutlaka bir
başka şarkıcıyı örnek
alır ve taklit edebilir.
Ancak ben bu dönemi
aşmış durumdayım.
Artık benim kendi
tarzım var. Kendi tarzımda şarkılar söylüyorum.
Saray: Hiç Mışko’nun
şarkılarını söylediniz
mi?.
M.Naccar: Evet. Söyledim. Cemile,Hacı
Faik Bezirgan, Nazım
Gazali ve Muhammet
Ahmet Erbilli gibi sanatçıların şarkılarını da
söyledim.
Saray: Acaba maddi
açıdan Türkmen partilerinden herhangi biri
size destek oldu mu?.
M.Naccar: Hayır. Şimdiye kadar herhangi bir
yardım almadım. Ancak yardıma da ihtiyacım var. Bu mesleğe
devam edebilmem için
maddi destek de gerekli. Kürdistan Bölge
Hükümeti’nin de Türkmen sanatçılara destek olmasını istiyorum.
Çünkü bizler ses sanatçıları olarak burada kültürel bir hizmet
veriyoruz.

Saray: Albümünüz nerede yayınlanacak?.
M.Naccar: Hepsi Mışko Kasetçilik’te yayınlanacak.
Saray: Şimdiye kadar
hangi Türkmen şarkıcılarla şarkı söylediniz?.
M.Naccar: Aslında
çoğu ile şarkı söylemek nasip oldu.
Bunlardan bazılarını
saymak gerekirse; Muhammet Ahmet Erbilli,
Fuat Terzi, Sadrettin
Küzeci, Yunus Tütüncü
gibi Erbilli sanatçıları
sayabiliriz. Kerkük’ten
ise; Haba’nın oğlu
Şahin, Şahap Kasap,
Muhammet Kaya, Ali
Bena, Halit Kerküklü,
Adil Kaleli’yi sayabilirim.
Saray: Genç bir şarkıcı
olarak, acaba babanız
size ne kadar destek
oluyor?.
M.Naccar: Babam
bana gerçekten çok
destek oluyor. Çünkü
bu sayede Türkmenliğe bir hizmet verdiğimi söylüyor. Sadece okulumu ihmal
etmemden endişe
duyuyor. Çünkü güzel
sanatlar fakültesinde, müzik telli çalgılar
“ud” bölümünde ikinci
sınıftayım.

haklarını istemezse
insanlar kimse gidip
onun yerine hak isteyemez. Hak verilmez.
Alınır.
Saray: Sizce Erbil’de
en iyi yazar ve şair
kimdir?.
Burhan Yaralı: Aslında büyüklü küçüklü
şairlerimiz var. Çok
iyi şairlerimiz de var.
Sonuçta bu iyidir, bu
kötüdür diyemem.
Çünkü hepsinin
güzel şiirleri var. Bu
mesleğe hizmet ediyorlar.
Saray: Türkmen şair
ve yazarlara son
olarak ne söylemek
istersiniz?
Burhan Yaralı: Tüm
yazar ve şair arkadaşlarımdan ricam;
particilikten uzak
durmaları ve bizim
birleşerek bir çatı
altında toplanmamızın, bizim iyi olacaktır. Sadece Türkmen
milleti için çalışalım.
Sadece para için
çalışmayalım. Çünkü sadece para bu
millete hizmet vermiyor. Böyle giderse
Türkmen edebiyatı
güçsüz hale gelecek.

Havar
Bezirgân
şarkıcılığı
bıraktı

Saray-Özel
Bilinmeyen bir sebeple şarkıcı
Havar Bezirgan,şarkıcılığı
bıraktı. Ailesi, onu şarkıcılığı
bırakmaya itti, haberlerini aile
reddetti.
Saray Gazetesi’ne konuşan
Türkmen şarkıcı Havar
Bezirgân, bu mesleği bırakma
ve artık düğünlere de gitmeme
kararını anlattı.”Çok uzun bir
süredir, bu mesleğe hizmet
veriyorum. Üç dille şarkı
söylüyorum Türkmence,
Kürtçe ve Arapça olmak üzere.
Artık beni herkes tanıyor.
Bu mesleğin artık sonuna
geldiğimi düşünüyorum. Ben
de bu yüzden bir daha şarkı
söylememeye karar aldım.
Şimdi bir şirkette çalışıyorum.
Bezirgan,bu kararı
evlendikten sonra aldığı
yönündeki iddiayı şöyle
yanıtladı:"Bu tür haberler
doğru değil. Eşim aynı
zamanda halamın kızı. Aynı
aileden geliyoruz. Şarkıcılığı
bırakmamın sebebi bu
değil.”dedi.
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Erbil’deki tütüncüler

saray

“Eskiden Erbil halkı tütüne bağımlıydı. Çünkü bu şehirde tütün vardı. Erbil’in tütünü
Irak’ın diğer şehirlerine gönderilirdi “

Şerzat Şeyh Muhammet
Tarihi belgelere göre; sigara içme alışkanlığı M. Ö.
5000 ‘e kadar dayanıyor
ve Şamanizm dinine kadar
gidiyor.
Ama 16.yy. da bilim adamları tütünü Amerika’dan
Avrupa’ya götürmüşler. Nikotin kelimesi de Fransız
lejyonundan Con Nikot’un
adından gelmektedir. Sigara içmeye destek çıkmış
olan Con Nikot, sigaranın
bazı hastalıklara iyi geldiğini savunmuştur.
Tütün kelimesi Arapça
tebığdır. İngilizce ise tobagodur. Bu bitki son derece zehirlidir. Dalları gayet
uzun olan bu bitkinin, bilim
adamlarına göre birkaç
damla suyu bir içeceğe
karıştırılırsa bir insanı
öldürecek kadar zehirlidir.
Zaten bu sebepten olsa
gerek bitkinin yetiştiği yere
hiçbir hayvan veya böcek
yaklaşmaz.
İlk sigara 1880 yılında
Brezilya’da yapılmış,19.yy.
da tütüncülük bir meslek
haline gelmiştir. Burada
da ekimine başlanmıştır.
Özellikle Erbil ve Süleymaniye’de çokça yetiştirilmiş.

Saray-Erbil
Eskiden beri Erbil’de kış kendine özgü güzelliklerle yaşanmaktadır. Eskiden daha soğuk,
yağmurlu, karlı geçen bu mevsim, Eylül ayında başlar, Mayıs
ayına kadar sürerdi.
Bazen öyle yağmurlar yağardı
ki, barajlar taşardı. Özellikle
Tecil Mahallesi’ndeki kanal
sık sık taşar oradaki evleri su
basardı. Evlerin yıkıldığı da
görülmüştü.
Erbilliler, yazın kış için hazırlık yapmaya başlarlardı. Eski
evlerin hepsi topraktan olduğu
için, evlerin tamirine başlanırdı. Özellikle çatıları saman ve
çamurdan oluşan bir sıva ile
sıvanırdı. Yağmur suyunun içeri sızmaması için bu iş hemen
hemen her sene yapılırdı.
Kışa hazırlık için, buğdaylar
alınır, yıkanır ve dev bakır kazanlarda kaynatılırdı. Komşular
bu kazanları birbirlerine ödünç
verirlerdi. Komşu çocuklar
çoğu zaman, buğdayın kaynamasını beklerlerdi. Kaynamış
buğdaylar yani “hedik” bir kısmı çocuklara dağıtılır, bir kısmı
da kurutulmak üzere dama
çadır üstüne serilirdi.2-3 gün
süren bu kurutma işleminden
sonra hedik değirmenin yolunu tutardı. Ahmet Çelebi veya
Şeyh Muhittin’in değirmeninde,
isteyen bulgur, isteyen yarma,
isteyen de un yaptırıyordu.
Bazı satıcılar o zamanlar
sokakta nohut ve mercimek
satarlardı.
Bazı zenginler ilkbaharda bir
koyun veya dana alıp, besleyip

Erbil’de de sigara bağımlısı çoktu. Çünkü bu şehirde
tütün vardı. Erbil çarşısının
dışında, tütün civar şehirlere de satılıyordu.
Erbil’deki tütüncüler
Erbil’de bazı Türkmen aşiretlerin lakapları tütüncüdür. Çünkü çarşıda tütün,
kamış ve sigara satmakla
uğraşıyorlardı. Mesela;
Hacı Kasım Tütüncü, sigaranın kamışını Erbil’e getiren ilk kişidir. Seyit Esat

Tütüncü ile birlikte. Hacı
Muhammet Tütüncü’nün
anlattığına göre; Erbil’deki
Yahudiler gittikten sonra,
Tecil Mahallesi’ndeki onlara ait olan sigara fabrikası
satıldı. Hükümet fabrikaya
el koydu ve açık artırmayla sattı. Hacı Kasım, Hacı
Muhammet Tütüncü ve
Molla Aziz, Molla Muhammet bu fabrikayı beraber
satın almışlar. Hepsi birleşip fabrikayı Molla Aziz’in

üstüne yapmışlar. Çünkü
içlerinde en büyük o olduğu için. Fabrikada üç
Musullu, iki Erbilli çalışıyormuş. Zamanla ortaklar
arasında bazı sorunlar
çıkmış. Bu fabrika sonunda Molla Aziz’e kalmış.
Erbil’de Hacı Hikmet ve
Hacı Selim’de başka fabrikalar kurmuşlar. Bu sigara
fabrikaları da zamanında
çok iş yapmış.
Sigara kamışı satan en
ünlü kişiler şu şekilde sayılabilir.
1.Hacı Vahap Kadir Şeyho
2. Hacı Tahir Çakmakçı
3. İsmail Ekmekçi
4. Halife Yunus Molla
Mahmut
5. Hacı Şeyh Muhammet
6.Mustafa Kiro
7.Hacı Mecit(Kuveyt
Camisini yaptıran kişi)
8.Hamet Mustav
9.Hacı Şakir Altıparmak
10.Hacı Cezo
Sigarayı paket halinde
getirip satanlar; Hacı Şakir
Veli Hurşit, Nurettin Saka’dır.
Padişah zamanında, Gazi,
Lukus, Turki adlı sigaralar
vardı. Bunlar filtresiz sigaralardı.

Sonra şoförler, Suriye
ve Türkiye’den yabancı
sigaralar getiriyorlardı.
Romsan, Craven, Genice,
Plokoit kutu siyah ve kokuluydu.
Yetmişli yıllarda Huks ve
Gazi sigaraları kalmadı.
Bağdat’ta sigara fabrikası
açıldı. Sümer Sigarası’nı
üretmeye başladı.
1956 yılında Ahlil-Al Nefg
Dergisi’nin yayınladığı
habere göre, Irak’ta Krallık
yıkıldıktan sonra, pek çok
sigara fabrikası kurulmuş.
Gazi Sigarası’nı fabrikası
kurulmuş ve ilk başlarda personeli 10 kişiyken,
daha sonra 400 kişiye yükselmiş. Teknolojik aletlerin
getirilmesi ile kapasite her
dakikada 500 tane sigara
üretilmiş. Aylık 50–60 milyon sigara üretiyormuş.
Eskiden de Erbil’de sigara
sarmak için küçük cep aletleri vardı. Bunlar çarşıda
satılıyordu. Bir küçük poşette
tütün, yanından da sarmaya
yarayan alet vardı. İnsanlar
kendi sigaralarını ustaca sarıyorlardı. İnce kâğıdın içine
tütünü koyup, sarılıyor ve
yapıştırılıyordu. Sonra sigara
hazır duruma geliyordu.

Evin içinde hasır, yorgan ve
battaniye ile döşenmiş olurdu.
Kış mevsimine özgü en
güzel yemekler
Eskiden çok güzel kış yemekleri vardı. Kırmızı köfte, yeşil
köfte, kelle paça, yarma ile sarımsak, yaprak dibi, mercimek
çorbası, nohut çorbası, pancar
ve bulgur kışın yapılabilecek
en hoş yemeklerdi.
Kışın kasaplar hayvan kesmiyorlardı. Türkmenler’in bir
sözü vardır:”Kasap bıçağı yere
düştü”diye. Çünkü insanlar kış

için eti depolamış olurlardı.
Erbilliler kışın sabah kahvaltısında bile kavurmalı yumurta
yiyorlardı.
Kış mevsiminde
aydınlatma
Akşam olunca henüz Ahmet
Çelebi, elektriği Erbil’e getirmemişken, evlerde gaz lambaları vardı. Hatta sabah olunca
evdekilerin yüzü kapkara is
olurdu.
50 yıllarda ağaların, Çelebilerin
ve zenginlerin misafirhanelerinde lüküs vardı.
Erbil’in sokaklarında da fanuslar vardı, Sokaklara fanusları
asmak için yerler yapılmıştı.
Sabah temizlenip, petrol doldurulur akşamları yakılırdı.
Erbil çarşısı ve
çayhaneler
Kışın çayhaneler ve çarşı
her zamankinden daha kalabalık olurdu. Çayhaneden
içeri girildiği zaman sigara
dumanı ve soba dumanı
birbirine karışmış olurdu. Çayhanelerde; kahve,
çay, yerli süt verilirdi. Reşit
Torcu’nun Çayhanesi’nde
geceleri ortaya yüksek bir
sandalye konulurdu. Eskiden
bu sandalyede oturan bilge
kişiler hikâyeler anlatırlardı.
O zamanlar ünlü biri vardı.
Adı Seyit Abdi Seyit Esat oğluydu. Bu sandalyede oturur,
Türkçe Anter Bin Şedat, Arzu
ile Kamber gibi hikâyeler
anlatırdı. İmam Ali şiirlerini
de ezbere okur ve çayhanedekilerin dikkatlerini kendi
üzerinde toplardı.

Kış aylarında Erbil’de hayat

kışın keserlerdi. Bu etleri de
kavurma yaparak saklarlardı.
Kavurmalar küplere doldurulur
ve kışı beklerdi.
Kışa hazırlık olsun diye patlıcan, kabak, bamya gibi sebzeler kurutulurdu. Hemen hemen
her evde bu kuruları koymak
için bir özel oda olurdu. Kuru
bakliyatlar tenekelenir, odaya
daha kolay istif edilirdi.
Kış mevsiminde kullanılan yakacaklar
Sonbahar mevsiminde Erbilliler hanlardan yakacak odun

alıyorlardı. Yanında da torbalanmış kömür mutlaka alınırdı.
Pek çok evde, bir odanın ortasında ocak olurdu. Bu ocaklar
kışın ısınmak içindi. Kömür ve
odun yakılırdı. Kömür önce
dışarıda yakılır, sonra kırmızı
olunca içeri alınarak, ocağa
konurdu. Ocağın etrafında
insanlar ısınmak için oturur, kış
sohbetleri ederlerdi.
Bazı zengin ailelerde soba vardı. Bu odun sobasının uzun bir
borusu vardı be bu boru bacadan dumanı dışarıya atardı.
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Saray Gazetesi’nin bir önerisini kendi projeleri arasına koydu

Gazetemize konuşan İllerden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Turhan Müftü:

“Önümüzdeki yakın dönemde Irak hükümeti, Türkmen Kültür
Müdürlüğü’nün kurulmasını ve her ilde şubesinin açılmasını kararlaştıracak ”.

SARAY
İllerden Sorumlu Devlet
Bakanı Dr. Turhan Müftü, Saray’a konuştu.
Türkmen kökenli
Bakan Müftü ”Bağdat’ta siyasi ve idari
bir bakanlık almak çok
zordur. Bu yüzden biz
bu bakanlığı kabul
ettik. Aslında Türkmen
Cephesi ilk başlarda
faal bakanlıklar istiyordu.” dedi.
Müftü, Saray’ın bir
önerisini kendi projeleri
içine alacağını ifade
etti.
Saray: Bu bakanlık
acaba bir seçim
neticesi olarak mı
Türkmen Cephesi’ne verildi? Yoksa Türkmenler’in
milli bir hak olarak
mı verildi?
T. Müftü: Türkmen Cephesi, seçimlere Irakiye
Listesi ile anlaşarak girmişti.Dolayısıyla bu hak
Türkmenler’e tanınmıştır. Buna istinaden ben
devlet bakanı oldum.
Bu bakanlığı aldım.
Sayın İzzettin Devle de
Ziraat Bakanlığı’nı aldı.
Ayrıca bir de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı
da Türkmen Cephe-

idari ve Türkmenlerin
atanması olmak üzere
iki sorunu var. Bu makamda, Türkmenler’in
atama sorununu bekli
çözemem ama idari ve siyasi sorunlara
çözümler üretip, bu
işlerin takipçisi olabiliriz özellikle Türkmeneli
Bölgesi’nde. Şimdilik
en önemli sorunlar
Türkmeneli’nde Musul,
Kerkük, Atabek ve Diyale’dir. Neden buraları
sayıyorum? Çünkü bakanlığımız özellikle bu
şehirlerin işlerini kapsayan bir bakanlıktır.
Saray: Sizin bakanlığınızın görevi;
şehirlerin bazı işlerine de bakmaktır.
Acaba Kürdistan
Bölgesi’ndeki şehirlerin de sorunlarıyla ilgilenecek
misiniz? Yani görev
alanınıza giriyor
mu?
T. Müftü: Anayasa ve
yasalara göre; bakanlığımızın yetki alanları
şehirlerdir. İller bakanlığı diye de adı var bakanlığımızın.
Ancak bazı yasaların
değişmesiyle, bakanlığın adı da değişecek.

si’ne verilecek.
Saray: İzzettin
Devle’ye, Ziraat
Bakanlığı’nın verilmiş olması, acaba
bakanlığın Türkmen Cephesi’ne
verildiği anlamına
mı geliyor?
T. Müftü: Evet. Çünkü
İzzettin Devle, Türkmen
Cephesi üyesidir. Musul üyemizdir.
Saray: Söylenenlere göre;Türkmen
Cephesi milletvekilleri bu bakanlığı
istememişler.Nasıl

oldu da bu bakanlığa razı oldunuz?
T. Müftü: Aslında Irak
genelindeki tüm listelerin amacı, yüksek
mevkileri kapmaktı.
Bağdat’ta bu çekişme
çok çetin devam etti.
Herkes önemli mevkileri istiyor. Haliyle çok zor
geçen bir dönemdi.
Saray: Aldığınız
bakanlıkta, Türkmenlerin sorunlarını halledebilecek
misiniz?.
T. Müftü: Türkmen
milletinin bence siyasi,

san hakları, Müdrike
Hanım Eğitim,Nebil
Harbo Valilikler, Jale
Neftçi ise Dışişleri
komisyonunda yer
alıyor” dedi.
Gazetemize konuşan
Türkmen milletvekili
Erşat Salihi “Şimdiye kadar bir komisyon başkanlığının

de milletlere tanınan
hakları almamıştır. O
kadar çok projemiz
var ki hepsi bir anda
verilmez. Bu projelerde yer alan isteklerimiz ve sorunlarımız
kolayca çözülecek
türden değil. Irak’taki yetkililerin hiçbiri
bizim sorunlarımızı
anlamıyor. Anlayış da
göstermiyorlar. Özellikle Arap kardeşlerimiz, Türkmenler’e
yapılan zulümlerden
sonra bizi anlayıp,
bizimle birlikte hareket etmiyorlar. Şimdi
hemen projelerimizi
verirsek cevap olumsuz çıkabilir. Öncelikle
derdimizi anlatmaTürkmenler’e verilip
mız gerekiyor.”dedi.
verilmeyeceği de
belli değil. Bu yüzden Yasalar gereğince Türkmenler’e
Türkmenler olarak
iki genel müdürlük
komisyonlara sunmak üzere Türkmen- verilmesini isteyen
ler’in isteklerini içeren Salihi şöyle devam
bir proje de hazırlan- etti “Eğitim Bakanlığı
mış değiliz. Çünkü şu ve Kültür Bakanlığı
bünyesinde müdürana kadar Türkmen
lükler istiyoruz. Yani
milleti, Irak genelin-

İller ve Bölgelerle ilgili
Devlet Bakanlığı şeklinde bakanlığın adı da
değişecek. O zaman
Erbil, Duhok, Süleymaniye gibi şehirleri de
kapsayacak.
Yaptığımız planlara
göre; bakanlığımızda
bir komisyon kurulu
kuracağız. Bu şekilde
şehirlerden üyeler de
bu komisyona katılacaktır.
Saray: Erbil’i ziyaret edecek misiniz? Umarız ki
ziyeret edersiniz.
Ancak biz yine de
soralım.
T. Müftü: Tabiî ki.Erbil
gözümüzdür. Atabek
şehridir. Programımıza
göre hiçbir ayrım olmaksızın tüm şehirleri
ziyaret edeceğiz. Sadece Irak’ın güneyi değil.
Her şehre gitmemiz
lazım.
Saray: Saray Gazetesi olarak; bir
projemiz var. Irak
genelinde, her şehrin katılımıyla yapılacak bir değerlendirmede, hangi
şehrin o yıl daha
iyi olduğu tespit
edilip, birinci seçil-

sin. Yani her alanda yapılacak bir
değerlendirmeyle,
o yılın birinci şehri
seçilsin.
T. Müftü: Teşekkür
ederin. Bence de iyi
bir fikir. Hemen şimdi
bir not olarak alıyorum.
En yakın zamanda da
bu fikri zenginleştirerek
sunacağım. Tabi karar
alınması için.
Saray: Bakanlar kurulunda, Türkmenler
hariç, tüm milletlere
ve mezheplere basın
yayın ve medya için
bütçe veriliyor. Ancak, Türkmenlerin,
Irak’ta üçüncü en
çok millet olmasına
rağmen neden medyası bu kadar zayıf
ve desteklenmiyor?
T. Müftü:İlk işimiz de bu
olacak. Şunu da söylemek istiyorum sizin
aracılığınızla duyurmuş
olalım. Bu yakınlarda
Türkmen Kültür Müdürlükleri açılması için karar
alınacak. Türkmen Bölgelerinde şubeler açılacak. Kürtler’in ve diğer
milletlerin nasıl ki kültür
müdürlükleri varsa,
bizim de kültür müdürlüğümüz olacak.

Eğitim Bakanlığında;
Türkmen Eğitim Müdürlüğü kurulmasını,
Kültür Bakanlığında
ise Türkmen Kültür
Müdürlüğü kurulmasını istiyoruz.”.
Konuyla ilgili olarak
gazetemize konuşan

Bunlar Yasa, Kültür,
Hizmet ve İnsan Hakları komisyonlarıdır.”
dedi.
Türkmenler’in Parlamentoya proje vermesi ile ilgili olarak
konuşan Kürt milletvekili Taha “Bu hükümetin kurulmasını

Kürdistan Birleşik Listesi Milletvekili Şıvan
Muhammet Taha,
“Bizler dört komisyonun başkanlığını dört
de komisyon başkan
yardımcılığını aldık.
Tüm komisyonlarda
da üyemiz var. Yani
26 komisyonun dördünü biz yönetiyoruz.

aslında Barzani sağladı. Bu hükümet herkesin ortak olduğu bir
hükümettir. Bizler tüm
listelerin çalışmalarını
ve projelerini destekleriz. Her milletten
önce, biz Türkmenler’in isteklerini destekliyoruz.” diyerek
sözlerini noktaladı.

Irak Parlamentosunda kurulan hiçbir
komisyonun başkanlığı Türkmenler’e verilmedi

Saray- Özel
Irak Parlamentosunda son günlerde
yapılan anlaşma
gereği bir takım komisyonlar kuruldu.
Ancak kurulan hiçbir
komisyonun başkanlığına bir Türkmenler
getirilmedi. Bu arada
gazetemize konuşan
bir Türkmen milletvekili, ilk başta kültür ve
eğitim bakanlıklarında Türkmenler adına
iki genel müdürlüğün
kurulmasını talep
edeceklerini söyledi.
Bu konuyla ilgili olarak Irak Parlamentosunun Türkmen
milletvekillerinden
Erşat Salihi, “Türkmen milletvekillerine
hiçbir komisyonun
başkanlığı verilmedi.
Türkmen milletvekilleri olarak sadece
beş komisyonda yer
alıyoruz. Ben, İçişleri
Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nda,
Hasan Özmen İn-

Bir Türkmen milletvekili,
ilk başta kültür ve eğitim
bakanlıklarında Türkmenler
adına iki genel müdürlüğün
kurulmasını talep edeceğiz
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Acaba Kürdistan Bölgesi’nde milletler
arasında ayrımcılık yapılıyor mu?.

KDP üyesi Dr. Çınar
Saat, `Kürdistan’da
halklar arasında
herhangi bir ayrımın
yapılmiyor.Bence
Kürdistan’da her
millet kendi hakkıyla
yaşıyor.Eğer ayrımcılık
yapılıyor deniliyorsa,
bu Kürt yetkililere
inanın bu bir
zulümdür."

Türkmen Ocağı
üst düzey yetkilisi
Aydın Arslan,
;”Bence milletler
arasında herhangi
bir ayrım yok.
Dinler arasında da
öyle yani bir ayrım
yapılmıyor. Sadece
bir şikâyetimiz var.
O da; burada sadece
bir bakanımız var."

Saray- Erbil
Bölgedeki milletler arasında
ayırım yapılıp yapılmadığı
sorusunu farklı millet ve
partilerden yetkililere yönelttik.
Sorumuzu yanıtlayan
Kürt,Hıristiyan ve Türkmen parti

Türkmenler:
Az da olsa
ayrım
yapılıyor

yetkilileri, bölgedeki herkesin
haklarının eşit ve adil olduğu
konusunda hemfikir.
Ancak Değişim Hareketi yetkilileri
böyle düşünmüyor. Değişim
Hareketi'nden bir yetkili bölgedeki
milletler arasında bazı eşitliği
bozan farklar var, diyor.
Bu konuyla ilgili görüştüğümüz
Türkmen Ocağı üst düzey yetkilisi
Aydın Arslan, Saray’a şunları
söyledi;”Bence milletler arasında
herhangi bir ayrım yok. Dinler
arasında da öyle yani bir ayrım
yapılmıyor. Hıristiyanlar da

Hıristiyanlar:
Kürdistan
Bölgesi’ndeki
halklar arasında
denge var.

KYP üyesi Serdar
Herki,`Türkmenler ve
Hıristiyanlar, Kürdistan
Bölgesi’nde iyi yerlere
geldiler.
Benim gördüğüm
kadarıyla, Türkmen
ve Hıristiyan
kardeşlerimiz haklarını
aldılar. Örneğin kendi
dillerinde eğitim
alıyorlar. Okulları var"

Kürdistan’da kendi hakları olanı
alarak yaşıyorlar. Söylediklerimin
ispatı ise, Irak genelinde
Hıristiyanlar'ın kötü muamele
görmesi ve Kürdistan Bölgesi’ne
gelmeleridir. Demek ki burada
daha iyi bir yaşam koşulu var. “.
Ocak yetkilisi Arslan sözlerine
şöyle devam etti; "Sadece bir
şikâyetimiz var. O da; burada
ikinci en çok millet olmamıza
rağmen, sadece bir bakanımız
var. Buna razı değiliz.
Ayrıca tabelalarda Türkmence
yazılmaması ve Sultan
Muzaffereddin’in yapı
kompleksinin yenileme işi var.
Daha başka sorunlarımız da
var. Ancak onlar karşılıklı oturup

Değişim
Hareketi:
Kürdistan halkı
ayrımcılık
yapıldığında
bunu hissediyor.

konuşmayla çözülecek türden.
Burada demokrasi var. Herkes
fikrini beyan etmekte serbesttir.”.
KDP üyesi Dr. Çınar Saat,
Saray Gazetesi’ne; Kürdistan’da
halklar arasında herhangi bir
ayrımın yapılmadığını söyledi.
Saat sözlerine şu şekilde devam
etti;”Bence Kürdistan’da her
millet kendi hakkıyla yaşıyor.
Buraya gelen yabancılar buna

Değişim Hareketi
üyesi Dr. Perihan
Kubilay;”Kürdistan’da
ayırım yapılıyor.
Halklar bunu
hissediyorlar. Hükümet
ayrım olmadığını
söylüyor. Ama bir
millete fazlasıyla
verip, diğer millete
vermezsen bu hemen
hissediliyor".

şahit. Buraya gelen herkes bunu
görüyor. Eğer ayrımcılık yapılıyor
deniliyorsa, bu Kürt yetkililere
inanın bu bir zulümdür. Kürdistan
Anayasası’nda her millete
haklar verilmiştir. Türkmenler ve
Hıristiyanlar da kota uygulaması
ile sorunlarını çözmüş oluyorlar.
Türkmen ve Hıristiyanlar'ın
hakları eşit olarak verilmiştir.
“dedi.
KYP üyesi Serdar Herki,
Türkmenler ve Hıristiyanlar,
Kürdistan Bölgesi’nde iyi
yerlere geldiler, diyor. “Benim
gördüğüm kadarıyla, Türkmen ve
Hıristiyan kardeşlerimiz haklarını
aldılar. Örneğin kendi dillerinde
eğitim alıyorlar. Okulları var.
Bundan sonra parlamentoda
on bir sandalyeleri var. 111
sandalyeden, 5’i Türkmenler'e,
5’i Hıristiyanlara, 1’ide
Ermeniler'e ayrılmıştır.
Kürtler'e eskiden beri zulüm
yapıldığı için, Kürtler hiçbir
millete zulüm edemezler. Bizler
Kürt olarak çok zorluklar çektik.
Kürdistan’da hiçbir milletin hakları
söz konusu olunca karşısında
durmayız.”dedi.
Hıristiyan Beyitnehrin Parti
Başkanı Romyo Hakari;”Milletler
arasında siyasi olsun, dini
olsun herhangi bir ayrım
yapılmadan burada yaşıyor.
Kildanı ve Asurîler baştan beri
Parlamentoya katılıyorlar. Bence
bu ayrım yapılmadığına örnektir.
Biz hakkımızı aldık.Çoğumuz
Kürdistan Bölgesi’ndeki resmi
dairelerde çalışıyoruz.
Teröristler, Irak’ın genelinde
Hıristiyanlar'a karşı terör
eylemleri yapıyorlar. Öldürüyorlar.

Hıristiyan Beyitnehrin
Parti Başkanı Romyo
Hakari; ”Milletler
arasında siyasi
olsun, dini olsun
herhangi bir ayrım
yapılmıyor. Kildanı
ve Asurîler baştan
beri Parlamentoya
katılıyorlar. Bence bu
ayrım yapılmadığına
örnektir."

Zulüm ediyorlar. Kürdistan’da
ise Hıristiyanlar'ı saygıyla
karşılıyorlar. “dedi.
Değişim Hareketi üyesi Dr.
Perihan Kubilay;”Kürdistan’da
ayırım yapılıyor. Halklar bunu

KYP: Hiçbir
zaman
Türkmenler'in
hakkı olan
bir şeye karşı
çıkmadık.

hissediyorlar. Hükümet ayrım
olmadığını söylüyor. Ama bir
millete fazlasıyla verip, diğer
millete vermezsen bu hemen
hissediliyor. Şimdiye kadar
Türkmen Okulları’nın her şeyini
Hükümetin karşılamaması
buna bir delildir. Hem hükümet
hem de toplum karşıdakine
saygı konusunda yeterli
seviyeye gelmiş değil. “dedi.

KDP: Türkmenler
ve Hıristiyanların
temsil sorunları,
kota uygulaması
ile çözülmüştür.
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Değişim Hareketi yanlışını düzeltmek peşinde

Değişim Hareketi’nden bir yetkilinin bir dergiye
verdiği beyanat Türkmenleri kaygılandırdı

Hamin Mament-Erbil
Kürdistan Parlamentosunda,
Türkmenlere kota sistemi
uygulanıyor. Bu konuyla
ilgili olarak Değişim Hareketi
milletvekillerinden Osman
Banimari, bir dergiye vermiş
olduğu beyanat Türkmenleri
rahatsız etti.
Kürt milletvekili
Banimarani'nin dergiye
"Kürdistan Bölgesi’ndeki
Kürtler'e haksızlık yapılıyor.
Türkmenler parlamentoda
beş sandalyeye sahipler.
Aslında Türkmenler'in hakkı
bir sandalyedir.”dediği ortaya
çıktı.
Saray olarak Banimarani'nin
bu yaklaşımının Kürt
partisinin görüşü olup
olmadığını Değişim
Hareketi'nin başka bir vekili
olan Sefin Malakara'ya
sorduk. Malakara
”Banimari’nin yapmış olduğu
açıklama, hareketimizin
resmi görüşü değildir. Kendi
şahsi fikridir.”dedi.
Banimari’nin dergiye verdiği
beyanatı değerlendiren
Değişim Hareketi yetkilisi
Sefin Malakara,;"
Banimari’nin vermiş olduğu
beyanat kendi şahsi fikridir.
Bizler Değişim Hareketi
olarak bu düşünceye

karşıyız.”dedi.
Malakara, sözlerine şöyle
devam etti: "Değişim
Hareketi’nin tüzüğüne göre;
Kürdistan Bölgesi’nde her
millete hakkı verilmelidir. Biz
bu hakların koruyucusuyuz.
Her kesimin hakkının
verilmesinden yanayız.”.
Türkmen Liberaller Cemiyeti
Başkanı Sami Şebek ise
:”Her millette ve her harekette
kendi içinde bazı konularda
fikir ayrılıkları olabilir.
Banimari’nin açıklamasını
doğru bulmuyorum. Çünkü
Parlamentoda,Türkmenlere

beş sandalye verilerek
Türkmenler'e sadaka
verilmedi. Sayı olarak biz
Kürdistan Bölgesi’nde
ikinci en büyük milletiz. Bu
sandalye sayısı da bizim
kendi hakkımızdır. Aslında
Türkmenler'in parlamentoda
en az %10'luk gibi bir hakkı
vardır. Bu da beş sandalye
değil,on bir sandalye eder.
Buna göre bize 11 sandalye
verilmesi lazımdır.” dedi.
Bazı Türkmen milletvekilleri
ile bu konuyu konuştuk.
Erbil Türkmenleri Grup
Başkanı Şerdil Tahsin
şunları söyledi;”Kürdistan

Bölgesi’nde ikinci millet
olarak, beş sandalye hatta
daha fazlasını almamız
gerekirdi. Şimdilik beş
sandalyeye razıyız. Çünkü
140. madde uygulanmadı.
Uygulandığı zaman, Türkmen
bölgeleri, Kürdistan’a
ağlanırsa, o zaman kota
sistemine razı olmayacağız.
Eğer şimdi bize bu beş
sandalyeyi sadaka olarak
verdilerse istemiyoruz.”dedi.
Tahsin sözlerine şöyle devam
etti;”Biz, Kürt yetkililerle bu
konuyu görüştük. Onlar da
bu açıklamadan rahatsız.
Önceden Değişim Hareketi,
bizi koruyordu. Bizden
yana tavır alıyordu. Ama bu
söylenenlerden sonra her
şey sıfıra indi neredeyse.
Bir ev tam bitmek üzereydi.
Sadece badanası kalmıştı.
Ancak temeli sağlam değildi.
Boştu. Bu misaldeki gibi oldu
aynen".
Türkmen milletvekili Şerdil
Tahsin "Bu sebeple Değişim
Hareketi’nin bu konuyla ilgili
resmi bir açıklama yapması
lazımdır. Bu konuyu da
açıklığa kavuştursunlar. Bu
söylenenler Banimari’nin
şahsi fikri midir?. Yoksa
Değişim Hareketi’nin resmi
görüşü müdür?”diye sordu.

Türkmen Demokrasi
Hareketi Grup Başkanı
Yaşar Altıparmak ise bu
konuyla bilgili şunları söyledi;
"Türkmenler'in hakları Irak
Anayasası ve Kürdistan
Bölgesi Anayasası’nda
belirlenmiştir. Kürdistan
Bölgesi’nde ikinci en çok
millet biziz. Irak genelinde
ise üçüncü en çok milletiz.
Mecliste birkaç sandalyenin
bizlere verilmesi çok doğaldır.
Bize bunu vererek bir sadaka
vermiş değiller.”..
Kota ile ilgili olarak da
Altıparmak şöyle konuştu;
"Kota sistemi şu anki
şartlarda iyidir. Bu sayede
Türkmen milletinin sesi,
Kürdistan Parlamentosuna
taşınmış oldu. Bir milletin
haklarını korumakta mesele,
bizden bir kişi de, yüz kişi
de aynı şeydir."
Adını açıklanmasını
istemeyen Değişim
Hareketi'nden bir yetkili
”Bu açıklama her ne
kadar Banimari’nin
kendi fikri de olsa,bir
milletin yaralanmasına
sebep olmuştur. Bu
yüzden Değişim Hareketi
olarak bu yanlışın
düzeltilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.”dedi.

Partilere neye istinaden bütçe veriliyor?

Saray- Rapor Analiz

Kürdistan
Parlamentosu, kış
tatiline girmeden
bütçe konusu
görüşüldü. Özellikle
kota uygulaması
Türkmen, Asurî ve
Ermeni partilerine
ayrılan bütçeler.
Değişim Listesi ve
Kürdistan Listesi
vekilleri, azınlıkların
partilerine yarım
sandalye bütçe
verilmesini istediler.
Ancak Türkmen ve
Asurî azınlıkların
partilerinden olan
vekiller buna karşı
çıktılar. Eskiden
olduğu gibi sandalye
başına bütçe
verilmeye devam
edilmesini istediler.
Seçimlere katılmayan
partiler, çok cüzi bir
rakam alıyorlar.
Seçimlere katılmayıp
da bütçeden pay
alan partilerin sayısı
çok fazladır. Bunlar
bölge hükümetinden
bütçe alamayacaklar.
Çünkü destekçileri ve
üyeleri çok az.
Türkmen bir yetkilinin
verdiği bilgiye göre;
Çoğu zaman bu
partiler seçimlere
katılmıyorlar. Sözde
adayları olmadığı
için katılmıyorlar.

Sadece bir karar
alıyorlar. Bu karar
da başka listelere
veya Kürt listelerine
oy vereceklerini
açıklamak şeklinde
oluyor. Yetkilinin
anlattığına göre;
Bölge hükümeti yeni
bir proje hazırlamış.
Çünkü üyesi bile
olmayan bu partilere
hayali bütçeler
ödeniyormuş. Bu
paralar milletin
parasıdır diyor
yetkili. “Herhalde
yeni bütçeye
göre; 10 milyon
Irak dinarı seçime
katılmayan partilere
verilecek. Bu para
da kira masrafları
ve günlük giderler
için olacak.”diye de
net bir rakam veriyor
Türkmen yetkili.
Türkmen partilere
bütçe ayrılırken
herhangi bir ölçüte

veriliyor. Hiç kimse
de çok verilen
paranın neden
ve kimden dolayı
verildiğini bilmiyor.
Şimdi biz ayrım
yapılmaksızın, her
Türkmen partisine
belli bir bütçe
verilmesini istiyoruz.
Çünkü şuan biz bu
bütçemizle hiçbir şey
yapamıyoruz.”dedi.
Saray Gazetesinin
bakılmıyor.
Şuana kadar Erbil’de aldığı bilgilere
göre; Türkmen
9 Türkmen parti var.
partilerinden
Bunlar bütçeden
bazılarının genel
pay alıyorlar. Bazı
sekreterleri,
Türkmen partiler
bütçeden aldıkları
diğer Türkmen
paylarla masrafları
partisinin 10 katı
karşıladıktan sonra,
kadar daha fazla
kalanını cebe
bütçeden pay
indiriyorlar.
Her ay
alıyor. Bu da sorun
yeni bir ev ya da
yaratıyor. Çünkü
arsa alıyorlar.
karşılığında hizmet
Bize bu bilgileri
de yok.
Türkmen partisinden, veren başka bir parti
genel sekreteri ise
adını açıklamak
şunları söylüyor:”Bazı
istemeyen bir
genel sekreterler
genel sekreter,
KYP, KDP ve bölge
Saray’a şunları
hükümeti yetkililerini
anlattı:”Türkmen
kandırıyorlar. Parti
partiler arasında
adına bütçeyi
bütçe konusunda
alıyorlar. Parti için
çok farklılıklar
aylık ev kirasını
var. Bazılarınınki
verip, kalanına
sadece elektrik ve
kendileri için ev ya
su parasına yetecek
da arsa alıyorlar. Bu
kadar verilirken,
yüzden yetkililerden,
bazıları ise her ay
bu bütçenin nereye
yeni bir ev alacak
harcandığını
kadar çok para

araştırmalarını,
sormalarını
istiyoruz.”dedi.
Hangi ölçüte göre
Türkmen partilere
farklı bütçeler
veriliyor.
Şu ana kadar
neye göre bu
parti bütçelerinin
belirlendiğini kimse
bilmiyor. Bazı
Türkmen partilerinin
bütçesi çok az,5
veya 10 milyon ID
alıyorlar.
Bazıları ise 70 veya
100 milyon ID alıyor.
Saray Gazetesi’nin
uzun süre uğraşması
sonucu, Maliye
Bakanlığı’ndan bir
yetkili Türkmen
partilerin bütçesi
hakkında bilgi verdi.
Adının açıklanmasını
istemeyen bir yetkili;
Eskiden iki partili
dönemde yani KYP
ve KDP zamanında,
Türkmen partilere
verilecek bütçe
konusunda hiçbir
kanun yoktu.
Herhangi bir
hesaplama ve
aralarında bir
denge kurulmadan
para ödeniyor. Bu
paraya ne olduğunu
da henüz anlamış
değiliz.”dedi.
Kaynağın verdiği

bilgiye göre; yeni
bütçe yasası
parlamentoda
görüşüldükten sonra,
hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak. Partilerin
projelerine bakılarak
para ödenecek.
Ayrıca faturalar ve
imzalara bakıldıktan
sonra para ödemesi
yapılacak. “dedi.
Saray Gazetesi’nin
son aldığı habere göre;
KDP, KYP ve Bölge
hükümeti, Türkmenlere
kültürel faaliyetler ve
projeler için ödenek
verecek.
Şimdiye kadar bunun
uygulanmama sebebi
de, Irak hükümetinin
Bağdat’ta devam
eden hükümet kurma
çalışmalarıdır. Onun
için bu konuya
yeterince önem
verilemedi.
Türkmen bir siyasi
kaynaktan aldığımız
bilgiye göre; bundan
sonra, bütçeden çok
pay alan partilerin
ödenekleri azalacak.
Ancak az alanların
da ödenekleri
artacak.
Yıllardır aldıkları
paraları nerelerde
kullandıkları ve hangi
projeleri yaptıkları
soruşturulacak ve
bütçeleri azalacak.

Ünlü sözler
Karnın tok olmakla, rahat yorgan altnda uyumak, geniş evde yaşamak
neye yarar eğer senin vicdanın perişan, fikrin
başkalarına köle olmuşsa
Türkmen Şeyh Bedreddin
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Bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulacak olan
askeri güce, Türkmenler de katılmak istiyor

Saray- Erbil
Bölgenin sınır güvenliğini sağlamak
amacıyla kurulacak olan askeri güce Türkmenler de katılmak
istiyor.
Bir milletvekili, “Bizler de bu askeri
güce katılmak istiyoruz.”dedi.
Erbil Türkmen Listesi Başkanı ve
Milletvekili Şerdil Tahsin: “Sınır
güvenliğini de sağlayacak olan bu
askeri güce Türkmenler de katılmalıdır. Türkmenler’in kendi milli
bir hakları olarak söz konusu güçte
yer almalıdır. Orduda her ne kadar
partizanlığın olmamasından yana
isem de, Türkmenler’in bu askeri
güçte yer almaları daha doğru olur.
Ayrıca orduya katılam mecburi
olmalıdır. Çünkü yaşa göre askerlik
sisteminde askerlik anlayışı daha
ciddidir.”dedi.
Türkmen Kardeşlik Ocağı üst düzey
üyesi Abdülkerim Mollaoğlu
ise, Türkmenler’in hem Peşmerge
Bakanlığı’nda hem de kurulacak
askeri birliklerde yer almasını istediklerini söyledi.
Peşmerge Bakanlığı, bölgedeki partilerden silahlı unsurlarını kurulacak
birliklere göndermelerini istedi.
Bakanlığın bu talebini değerlen-

diren TKO’lu Mollaoğlu Türkmen
partilerin silahlı gücünün bulunmadığını söyledi.
Türkmen Cephesi Kuzey Irak sorumlusu Nezhat Abdülgani partisinin, bölgede kurulacak askeri güç
konusundaki tavrını açıkladı.
Abdülgani :”Bence Erbilli Türkmen

Saray-Özel
Türkmen Cephesi, cumhurbaşkan yardımcılık
makamı için Aydın Aksu’yu aday olarak gösterdi.
Irak parlamentosundaki ITC milletvekilleri, ITC
Yürütme Kurulu eski üyesi ve Şii mezhebinden
olan Aksu’yu söz konusu göreve gelmesi için
destekledikleri ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan ITC
Kuzey Irak Sorumlusu Nezhet Abdülgani, bu haberi doğruladı. Gazetemize konuşan Abdülgani,

Aksu’nun bu göreve getirilmesi konusunda, ITC
başkanlığının ve milletvekillerinin imzasını taşıyan bir yazıyı cumhurbaşkanlığına gönderdiklerini
söyledi. ITC yetkilisi Nezhet Abdülgani, Aydın
Aksu’nun Tuzhurmatu sakini Şii bir Türkmen
olduğunu ve halihazırda ITC’de herhangi bir görevinin olmadığını kaydetti. Abdülgani, Bağdat’ta
ikamet eden Aydın Aksu’nun Irak Parlamento
Başkanı Üsame Nüceyfi’nin danışmanlığını
yaptığını sözlerine ekledi.

Türkmenler bölgede kurulacak sınır muhafız gücünde yer almak istiyor
kardeşlerimiz, Bölge yönetimince
kurulacak askeri güce katılmalılar.
Eğer Türkmen partileri katılıyorsa
bizler de katılmış sayılırız. Kürdistan Bölgesi, burada yaşayan
her milletin yeri yurdudur. Onun
için, bir askeri güç kurulacaksa,
Kürt, Türkmen, Arap, Hıristiyan her

ITC, cumhurbaşkan yardımcılığı için
Aydın Aksu'yu aday olarak gösterdi

milletten asker alımı yapılmalıdır.
Şu ana kadar Türkmen Partilerinden bu konuyla ilgili herhangi bir
adım attıklarını görmedim. Bunların
demeç vermekten başka bir şey
yaptıklarını görmedim”dedi.
Adının açıklanmasını istemeyen
bir siyasi kaynak, bu konuyla ilgili

gazetemize yaptığı açıklamada
şunları söyledi:”KYP ve KDP bölgede kurulacak askeri güç konusunda
aralarında anlaşmışlardır. Ancak
nedense ki Türkmen partilere danışmadılar.
Kaynak:”Aslında ordular da birkaç
milletten oluşabilir. Hatta askerlerin
dinleri de ayrı olabilir. Bu sayede
milletlerin de aralarında sorun çıkması engellenmiş olur.
Hiç olmazsa 2000 Türkmen asker
alınmalıydı. Bu askeri güç dünyada
da iyi bir örnek teşkil ederdi.”dedi.
Peşmerge Bakanlığı genel sekreteri
General Cebbar Yaver, Saray’a bu
konuyla ilgili şunları anlattı. “Biz tüm
partilere bu durumu söyledik. Yazılı
olarak ta ilettik. Askerin Türkmen,
Kürt, Asurî olması fark etmez. Asker
almak için uyguladığımız sistem,
Irak genelindeki gibidir. Yani paralı
askerdir. Çünkü Irak genelinde de
paralı askerlik sistemi ile askeri
birimler kurulmuştur. Biz de Irak’ın
bir parçasıyız. 8 tabur kurmak
istiyoruz. Dört tabur tamamlandı.
Dört tabur kaldı. Bu taburlarda
tamamlandıktan sonra Peşmerge
Bakanlığı, Kürdistan Bölge Hükümeti Askeri Birliği olacaktır.”dedi.

Mısır’ın Erbil Başkonsolosu
”Türkmenlere kapımız açık.”

Banka personeli bölge hükümeti ile yapılacak anlaşma gereği seçilecek

Türkiye’nin dört büyük bankası bu yıl Erbil’de şube açacak

Saray-Erbil
Bu yıl içerisinde Türkiye’nin dört
büyük bankası Erbil’de şubelerini
açacak. İş Bankası, Vakıf Bank,
Ziraat Bankası ve Al-baraka
Bankası olmak üzere dört banka
yeni şubeler açıyor. Bankada çalışacak olan personel bölge hükümeti ile yapıacak anlaşma gereği
atanacak. Vakıf Bank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Anadolu
Ajansı’na yaptığı açıklamada;”Şuana kadar burada yaklaşık 1000
usta, 5000 farklı serbest meslek

gruplarından çalışan vatandaşlarımız var. Para havalesi veya bazı
bankacılık işlemlerine ihtiyaçları
var. Bu yüzden bizler bu sorunu
çözmek için Irak’ın genelinde
banka şubeleri açmayı düşündük.
Çünkü Vakıf Bank dünyada tanınan bir bankadır.”dedi.
Erbil Şubesinde 15 personelin
çalışacağını söyleyen yetkili,
sadece deneyimli 3 personelin Türkiye’den geldiğini, diğer
çalışanların bölge hükümeti ile
yapılacak anlaşma gereği tayin

edileceğini söyledi.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin
Özince, üç ay içinde Bağdat ve
Erbil’de şubelerini resmi olarak
açacaklarını söyledi. Sözlerine
devam eden Özince ”Programımıza göre Irak genelinde dört
şube açacağız.”dedi.
Al-baraka Bankası yetkilisi de
Erbil’de açılacak olan şubelerinin
bürokratik işlemlerinin Irak Merkez Bankası’nda tamamlandığını
ve bölge hükümetine sunulduğunu açıkladı.

Saray- Özel
Saray Gazetesine özel röportaj
veren Mısır Başkonsolosu Süleyman Osman, şimdiye kadar
sadece ticari ve bazı hastaların
tedavisi için vize verdiklerini
söyledi. Sözlerine devam eden
Süleyman;”Şuana kadar Hastalara vize verirken kolaylıklar
sunuyorduk. Ticari vizeler de
veriyorduk. Seyahat amaçlı yani
turistik amaçlı vize uygulaması
için biraz zamana ihtiyacımız
var. Bizim amacımız da Erbillilere bir an önce turistik amaçlı

vize verebilmek.”dedi.
Erbil’deki Türkmen milletiyle olan
ilişkilerinin nasıl olduğu konusunda da Mısır Başkonsolosu
Süleyman;”Mısır Konsolosluğu’nun Irak’taki tüm milletlere
kapısı açıktır. Türkmenler ise hoş
gelsinler, gözümüz üstünde yerleri var. Çünkü Irak’taki milletler;
Kürt, Türkmen, Arap, diğer milletler ve mezhepler hepsi Mısır
Halkının eskiden beri kardeşidir.
Umudumuz bu kardeşliğin devam
etmesidir. Bu topraklarda kardeşçe hep beraber yaşayalım.”dedi.

